
GEMEENTERAAD

AGENDA  zitting van woensdag 3 juni 2020 om 19:00 u.

OPENBAAR

1. GR/2020/087 | Besluit van de burgemeester: tijdelijke politieverordening betreffende het 
digitaal vergaderen van de Gemeenteraad en OCMW-raad zonder publiek op woensdag 
03.06.2020 wegens COVID-19. Bekrachtiging door de Gemeenteraad.

Samenvatting

Besluit van de burgemeester: tijdelijke politieverordening betreffende het digitaal vergaderen van 
de Gemeenteraad en OCMW-raad zonder publiek op woensdag 03.06.2020 wegens COVID-19. 
Kennisneming en bekrachtiging door de Gemeenteraad.

2. GR/2020/085 | Afsprakennota & statuten Jeugdraad De Klinke. Goedkeuring.

Samenvatting

Goedkeuring afsprakennota en statuten van de Jeugdraad.

3. GR/2020/077 | Goedkeuring huishoudelijk reglement en modaliteiten Safe Party Zone.

Samenvatting

Safe Party Zone is een samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Menen, Politiezone Grensleie, 
personen belast met persoonscontrole en organisatoren van evenementen. Het label beoogt de 
veiligheid bij fuiven te verhogen. Wie een fuif betreedt met het label Safe Party Zone, gaat akkoord 
met het huishoudelijk reglement hieraan verbonden. Wie het reglement overtreedt kan een GAS-
boete of een toegangsverbod worden opgelegd.

4. GR/2020/084 | Leveren en plaatsen van nieuwe ramen en deuren in de GBS De Wonderwijzer 
te Lauwe. Vaststellen wijze van gunnen en de gunningsvoorwaarden.

Samenvatting

De ramen en deuren buitenschrijnwerk voor het oude gebouwgedeelte van de GBS De 
Wonderwijzer te Lauwe zijn aan vernieuwing toe. Er wordt gekozen voor klimaatvriendelijke 
vernieuwing. Een subsidie vanwege het Agentschap Infrastructuur Onderwijs (AGION) kan hierbij 
worden bekomen. De Raad wordt gevraagd de wijze van gunnen en de gunningsvoorwaarden vast 
te stellen. 

5. GR/2020/080 | Vernieuwing toiletgebouw GBS Barthel. Vaststelling van de wijze van gunnen en 
de gunningsvoorwaarden.

Samenvatting

In het kader van de beoogde verbouwing van het sanitair blok in de gemeentelijke basisschool 
Barthel te Rekkem  werd door architect I. Gheysens  een ontwerp gemaakt met bijhorende plannen 
en raming . De werken worden geraamd op  € 165.800,65  excl. btw.  Voor deze werken werd een 
aanvraag tot subsidiëring gestart bij Agion (Agentschap  voor Infrastructuur in het Onderwijs - 
Min. Vl. Overheid). De Gemeenteraad dient de wijze van gunnen en gunningsvoorwaarden vast te 
stellen.  



6. GR/2020/081 | Aanleg van een Snoezelbos (Volkslaan/Bruggestraat te Menen). Vaststellen 
wijze van gunnen en gunningsvoorwaarden.

Samenvatting

Naar aanleiding van de projectoproep "Natuur in je Buurt 2019 Natuurlijk Goed" van de Vlaamse 
overheid (ANB) werd een projectvoorstel "Snoezelbos" ingediend.
Het projectvoorstel werd door een jury goedgekeurd en kan rekenen op een projectsubsidie voor 
de uitvoering van het project. De Gemeenteraad dient de wijze van gunnen en de 
gunningsvoorwaarden vast te stellen. 

7. GR/2020/082 | Wegen- en rioleringswerken Lauwestraat / Moeskroenstraat. Vaststellen van de 
wijze van gunnen en de gunningsvoorwaarden.

Samenvatting

Het wegdek van de Lauwestraat alsook de riolering binnen dit traject in Rekkem verkeren in 
toenemend slechte toestand,  van voldoende aard om een integraal heraanlegdossier te starten. 
Het Bureau Cnockaert  stelde in opdracht van RIOACT een ontwerpdossier samen voor 
geïntegreerde werken tot heraanleg wegdek en heraanleg riolering bij gescheiden stelsel. Daarbij 
voorziet het Agentschap Wegen en Verkeer ook  structureel onderhoud m.b.t. het wegdek van de 
Moeskroenstraat in de buurt. De stad Menen zal samen met het Agentschap Wegen en Verkeer 
West-Vlaanderen en Aquafin via het aanbestedingstraject RIOPACT de nodige aanbestedingen 
organiseren voor dit project. De Gemeenteraad wordt gevraagd voor zijn deel het bestekdossier 
goed te keuren en de wijze van gunnen en de gunningsvoorwaarden vast te stellen.

8. GR/2020/083 | Wegeniswerken Bramier. Goedkeuring zaak der wegen. Vaststelling rooilijnplan.

Samenvatting

Wegeniswerken Bramier. Bouwheer Leiedal IC verwierf deze gronden met het oog op de inrichting 
tot bedrijventerrein. Bij deze inrichting vraagt Leiedal heden een omgevingsvergunning aan ten 
einde de nodige werken tot realisatie van infrastructuren bestemd tot het openbaar domein 
(wegenis, riolering, groen) voor dit terrein te kunnen realiseren met het oog daarna op de 
kosteloze grondafstand aan de stad. In het kader van de bij het College van Burgemeester en 
Schepenen in aanvraag zijnde omgevingsvergunning dient de Gemeenteraad kennis te nemen van 
de resultaten van het gevoerde openbaar onderzoek, de zaak der wegen goed te keuren en het 
voorgelegde rooilijnplan vast te stellen.

9. GR/2020/076 | Legislatuurovereenkomst samenwerking Stadlandschap Leie en Schelde. 
Goedkeuring.

Samenvatting

Stad Menen is sinds 2015 lid van Stadslandschap Leie en Schelde. Hiertoe werd jaarlijks een 
overeenkomst opgemaakt tussen Stad Menen en de provincie West-Vlaanderen. Jaarlijks werd een 
werkplan opgemaakt met concrete projecten voor dat jaar. Het provinciebestuur wenst een 
nieuwe overeenkomst af te sluiten met de stad, voor een duurtijd van het meerjarenprogramma 
van de provincie en de stad (t.e.m. 2025). Er wordt vanaf heden ook een financiële bijdrage van 
€0,20/inwoner gevraagd.

10. GR/2020/078 | Aanvullend verkeersreglement inzake de afbakening van de zone 30 
schoolomgeving. Goedkeuring.

Samenvatting

Aanvullend verkeersreglement inzake de afbakening van de zone 30 schoolomgeving. 



11. GR/2020/094 | Aanvullend verkeersreglement inzake de parkeerreglementering in de 
Dronckaertstraat te Lauwe. Goedkeuring.

Samenvatting

Aanvullend verkeersreglement inzake de parkeerreglementering in de Dronckaertstraat te Lauwe.

12. GR/2020/074 | Aankoop van een straatveegmachine. Goedkeuren wijze van gunnen en 
gunningsvoorwaarden.

Samenvatting

Aankoop van een straatveegmachine.
Goedkeuren wijze van gunnen en gunningsvoorwaarden.

13. GR/2020/091 | Intekening uitgifte nieuwe aandelen Apt Publi-T. Goedkeuring.

Samenvatting

Intekening uitgifte nieuwe aandelen Apt Publi-T

14. GR/2020/088 | Belasting op het plaatsen van terrassen, kramen, tafels en stoelen, koopwaar en 
alle andere voorwerpen op het openbaar domein. Vaststelling wijziging reglement.

Samenvatting

Belasting op het plaatsen van terrassen, kramen, tafels en stoelen, koopwaar en alle andere 
voorwerpen op het openbaar domein. Vaststelling wijziging.

15. GR/2020/075 | Goedkeuring convenant toegankelijkheid tussen Stad Menen en Inter 
Vlaanderen.

Samenvatting

Samenwerkingsovereenkomst, convenant, tussen de Stad Menen en Inter in kader van 
toegankelijkheid.

16. GR/2020/095 | Patrimonium. Opdracht aan AGB woonbedrijf Menen tot verwerving van 
diverse panden in het kader van de realisatie Leiewerken Menen.

Samenvatting

Principiële beslissing tot bijkomende verwervingen voor de Leiewerken en opdracht aan het AGB 
Woonbedrijf Menen tot aankoop.

17. GR/2020/058 | onderwijs: goedkeuren samenwerkingsovereenkomst scholengemeenschap de 
Leiebrug - periode 2020 - 2026.

Samenvatting

onderwijs: goedkeuren samenwerkingsovereenkomst scholengemeenschap de Leiebrug - periode 
2020 - 2026.

18. GR/2020/089 | Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen: goedkeuring Artistiek 
Pedagogisch Project

Samenvatting

Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen: goedkeuring Artistiek Pedagogisch Project (APP)



19. GR/2020/070 | Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen: goedkeuring aanpassingen 
academiereglement

Samenvatting

Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen: goedkeuring aanpassingen academiereglement

20. GR/2020/090 | Academie voor Beeld - Stad Menen: goedkeuring aanpassingen 
academiereglement.

Samenvatting

Academie voor Beeld Stad Menen: goedkeuring aanpassingen academiereglement.

21. GR/2020/092 | Algemene vergadering CC De Steiger vzw. Goedkeuring.

Samenvatting

Op donderdag 18 juni 2020 om 19u gaat de algemene vergadering door van vzw CC De Steiger. 

Door de Corona-maatregelen zal deze vergadering online plaatsvinden. 

22. GR/2020/072 | Goedkeuring verslag vorige zitting dd. 6 mei 2020

Samenvatting

De raadsleden kunnen tijdens de gemeenteraadszitting opmerkingen maken ivm het verslag van 
de gemeenteraad van 6 mei 2020       
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het verslag van de vorige zitting van 6 mei 2020 goed te 
keuren.

23. GR/2020/071 | Mondelinge vragen gemeenteraad.

Samenvatting

De raadsleden kunnen ten laatste de maandag om 9 uur, twee werkdagen voorafgaand aan de 
gemeenteraad, mondelinge vragen indienen. Deze mondelinge vragen worden in de 
gemeenteraad besproken.

MENEN, dinsdag 26 mei 2020

De Algemeen Directeur

Eric Algoet

De Voorzitter Gemeenteraad

Tom Vlaeminck


